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NY START JÆREN- PILOTPROSJEKT OG FORSKNING
Denne saken er todelt. Første del er beskrivelse av pilotprosjektet Ny Start Jæren, andre del
er beskrivelse av 3-årig forskningprosjekt knyttet til NyStart Jæren.

1. Pilotprosjektet NyStart Jæren
Bakgrunn
Ny Start Jæren er et pilotprosjekt som er tildelt midler over statsbudsjett for å prøve ut ny
metode for kommunalt oppfølgingstilbud. Utfordringen er at mange av de som blir rusfrie på
institusjon, faller tilbake etter de flytter til kommunene. Det er bevilget 2,33 millioner i 2017
med full effekt på 4,66 millioner fra 2018. Prosjektet integrerer tilbud fra privat aktør No
Limitation i kommunalt styrt oppfølging.
Klipp fra prosjektbeskrivelsen:
«Brukeren i fokus - hva er viktig for deg?!»
Hva skjer med brukerens motivasjon og gjennomføringsevne når hans/hennes ønsker og
behov er i fokus?
Hva skjer i de kommunale tjenstene og NAV når brukeren og ikke systemet er i fokus?
Er vi endringvillige? –skaper samhandling på tvers bedre og mer helhetlige tjenester?
Eller er vi best hver for oss?
No Limitations tilbud er en kombinasjon av hard fysisk trening, sosial oppfølging og
arbeidsrettet ettervern. De kan vise til gode resultater hvor en betydelig andel av deltagerne
har gått inn i ordinært arbeid etter å ha gjennomført No Limitations program. Av 26 personer
som har hatt oppfølging hos No limitation siste 2 år, er 16 fremdeles rusfrie. Av disse er 7 i
ordinært arbeid, 3 går på skole, 6 er videreført til annen eller videre behandling .
Klepp kommune har samarbeidet med No Limitation siste to årene.
Målgruppe
Målgruppe er mennesker som har rusmiddelmisbruk og/eller langvarig psykisk lidelse eller
er domfelt. Motivasjon for endring er en forutsetning for å delta i prosjektet.
I perioden 2017 til 2020 skal 60 personer få tilbud om individuell oppfølging med fokus på
ordinær jobb eller skole. 30 deltakere skal ha fullført tiltakene i No limitation og/eller Ny Start
og være i ordinær jobbe eller skole.
Målsetting og fokusområder
Den overordnede målet er å hindre tilbakefall og bidra til at flere mestrer livet uten rusmidler
eller kriminalitet.


Ny Start skal utvikle gode tverrfaglige oppfølgingstilbud på Jæren i et samarbeid med
privat aktør og på tvers av kommunene.
- Identifisere de utfordringer som ligger i samhandling mellom aktørene

-

Utarbeide samarbeidsrutiner mellom NAV, kommunene og No Limitation.
Piloten skal identifisere og prøve ut tiltak som for kommunene er kostnadseffektive og
tidsbesparende.



Ny Start skal jobbe recoverybasert (fokus på forbedringsprosesser) og IPS (individuell
jobbstøtte) skal være en del av det metodiske grunnlaget.
- Gjennom piloten tilby helhetlig oppfølging av høy kvalitet.
- Alle deltakere skal ha en ansvargruppe som er operativ og har beslutningsmyndighet.
- Tilby grundig kartlegging og indivduelle tiltak, ha arbeidsrettet fokus, anvende
metodikk som fremmer deltakelse i ordinært arbeid (IPS).



Benytte nye arbeidsformer som inkluderer bruk av erfaringskunnskap
- Deltakerne skal få bistand av mennesker med både fag- og erfaringskompetanse.



Ny Start vil i løpet av perioden prøve ut om prosjektet kan være et alternativ til enkelte
former for soning eller som oppfølging i KiF (friminalomsorg i frihet).



Arbeidsgivere som tar i mot personer til arbeidstrening skal tilbys veiledning og
oppfølging, og det skal utarbeides gode rutiner ift kontrakter og kontaktpersoner.



På www.jærennystart.no skal det prøves ut nye plattformer for kommunikasjon mellom
Ny start og deltakerne, samtidig gi god oppdatert informasjon med alle parter og senke
terskel for å be om hjelp.
- Deltakerne skal ha en enkel og rask vei til kontakt med Ny Start. Webbasert kontakt
og tjenesteytelse skal testes ut i perioden.

Nærmere beskrivelse av prosjektaktivitetene og framdriftsplan i vedlagt prosjektbeskrivelse.
Ledelse og organisering
Klepp kommune har koordinerende rolle i prosjektet. Samarbeidsavtaler er utarbeidet og
underskrevet av partene i prosjektet (kommunene og No Limitation)
En prosjektleder skal ansettes for å lede Ny Start-prosjektet, samt den delen av
forskningsprosjektet som Klepp kommune har ansvar for å lede.
Ny Start- team skal være sammensatt av inntil 1 årsverk erfaringskompetanse og 1 årsverk
fag/kommunal kompetanse. Ny Start vil samhandle tett med kommunale tjenester og NAV.
No Limitation skal bidra med 1 årsverk. Dette i fleksibel bruk, mellom å være
aktivtetsansvarlig på garden Netland og som bidragsyter/ansatt i Ny Start- teamet.
Det etableres en prosjektetgruppe på tvers av kommunene, sammensatt av nav-ledere,
ledere av psykisk helse og rus, brukerrepresentanter og No limitation.
Styringsgruppen vil være den samme som for forskningsprosjektet.
Økonomi
Prosjektet er eksternt finansiert. Midlene skal dekke lønn til prosjektleder, lønn til Ny Startteam og kjøp av plasser hos No Limitation.

2. Forskningsprosjekt

Bakgrunn
Med utgangspunkt i Ny Start- prosjektet ble det søkt Regionalt forskningsfond (RFF) om
midler for å knytte forsking til prosjektet. Søknaden ble innvilget, og det er bevilget inntil 3
millioner (over 3 år) for å forske på effekten og designet av det kommunale ettervernet vi skal
utvikle på Jæren sammen med No Limitation.
Klepp står som prosjektleier, men det 3-årige forskningsprosjektet skal ledes av Sindre
Høyland, helseforsker ved IRIS og UiS, som har sin doktorgrad innen feltet og bred erfaring
med denne type prosjekter.
Mål
Hovedmål med forskingsprosjektet er:
Å utvikle og kvalifisere et helhetlig kommunalt ettervernstilbud i samarbeid med
private underleverandører.
Delmål 1:
Kvantifisere og forstå effekter av ettervernstilbud
Forskningspørsmål 1
Hva vet vi om effekter av ettervern?
Metoden er metastuider av eksisterende litteratur –sammenstille funn fra inn og
utland, ved å se på mange evalueringer og prosjekter i sammenheng vil en få et mer
helhetlig bilde av tilgjengelig kunnskap.
Vi vil publisere funnene lettleseinge og tilgjengelig webside slik at andre kommuner
også kan benytte seg av forskning og beste praksis i oppbygging av nye kommunale
tiltak.
Dette arbeidet vil forskningsansvarlig Sindre Høyland (IRIS) lede.
Forskningspørsmål 2
Hva er effektene av ettervernstiltaket NO LIMITATION?
En case controll studie. Med andre ord No Limitations sitt opplegg sammenlignet med
andre tiltak ordinære tiltak.
En vil studere 30- 40 brukere fra før de starter opp i ettervernsopplegget og gjennom
hele perioden.
Effektmålene vil være:
- Tilbakefall
- Arbeidsdeltakelse
Forskningsasvarlig er Asgeir Mamen, IRIS og Høgskolen i Kristiania
Delmål 2:
Designe et kommunalt ettervernstilbud som en tjenstereise, bygget på brukerens
perspektiv
Forskningspørsmål 1
Hva er brukerreisen i ettervernet?
God forståelse av brukerbehov og brukeradferd er grunnlaget for vellykkede
løsninger.
Vi vil bruke et designselskap (designverktøy – blueprint) til å lage et «kart» over de
involverte aktørene og synliggjøre de aktiviteter som gjøres. Deretter studere dem
hver for seg og så se dem i sammenheng.

Forskningspørsmål 2
Hvordan skape tjenester tilpasset brukeren?
Arrangere workshops hvor alle aktører inviteres og involveres for å se på, supplere og
handle på det som er framkommet av innsikt.
De gode ideene og gode løningene visualiserers.
En lager en skisse for den «ideelle» tjenesten basert på reelle behov, og en skisse for
de «realiserbare» tjenesten basert på de rammebetingelser som er for tjenesten.
Målet er å lage en bedre tjeneste: organisatorisk, digitalt og fysisk.
Ansvarlig er prosjektleder fra Klepp kommune
Delmål 3:
Utvikle et kommunalt ettervernstilbud som bygger på brukerens behov og ihensyntar
det totale bildet av offentlige og private aktører
Forskningspørsmål 1
Hvordan kan kommunen levere tjenester i et landskap med ulike offentlig og private
aktører?
Vi lager en modell for totalbildet av ettervern med NAV, private aktører, kommune,
spesialister utfra de funnene vi har.
Utvikler en modell for hvordan tjenestetilbudet kan leveres, inkludert finansieres.
Forskningspørsmål 2
Hvordan integrere en forståelse av effekter i det kommunale ettervernstilbudet?
Vi starter med å bruke funnene til å designe tjenester i Klepp kommune (med
mulighet for at de andre som ønsker også kan designe sine tjenester samtidig)
Samarbeider for å lage en webbasert modul for å presentere funn og design.
Ansvarlig er prosjektleder Klepp og tjenesteleder for psykisk helse og rustjenesten.
Organisering av prosjektet
Mange personer fra ulike forskningsinstitusjoner vil bli trukket inn i prosjektet. Fra
kommunene vil avdlelingslederne for psykisk helse og rus, navlederne og
brukerrepresentanter være med i prosjektgruppen.
Prosjektleder for NyStart-prosjektet skal også ha ansvar for den delen av forsningsprosjektet
som Klepp skal lede (under delmål 2 og 3). Det legges opp til tett kontakt mellom
prosjektleder for NyStart og prosjektleder for forskningsprosjektet.
Det skal etableres en styringsgruppe sammensatt av
 2 brukerrepresentanter
 2 kommunalsjefer valgt fra de 4 kommunene
 Kommunen sentralforbund KS
 Nav Rogaland
 Korfor (komptansesenter for rusforskning), Helse Stavanger

Økonomi

Prosjektet finansieres av midler frå Regionale Forskningsfond (RFF). Når kommunene i
tillegg har fått tilskuddet over statsbudsjettet til Ny Start-prosjektet er finansieringen
tilfredsstillende.
Vedlegg:
- Prosjektbeskrivelse Ny Start Jæren
- Prosjektsøknad til Regionale Forskningsfond (RFF)
- Regionale Forskningsfonds (RFF) svar og vurdering av søknaden

Innstilling:
Rådmannen sitt forslag til vedtak:
Saken blir tatt til orientering.
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